BÁO GIÁ BẢO TRÌ MÁY TÍNH

STT
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Nội Dung
(Chỉ áp dụng cho máy
tính trạm -PC, không bao
gồm Server, Router
Gateway, và các thiết bị
khác)
Phí cài đặt ban đầu: Cài mới
hệ điều hành, thiết lặp thông
số, các trình tiện ích cơ bản.
Phí dịch vụ hàng tháng / máy
Thời gian xử lý tận nơi theo
yêu cầu
Hỗ trợ kỹ thuật ngoài giờ
hành chánh, chủ nhật, ngày
lễ
Vệ sinh thiết bị phần cứng
Hỗ trợ kỹ thuật từ xa (sửa
máy tính online)
Hỗ trợ - tư vấn qua tổng đài,
chat, email

Gói dịch vụ bảo trì
Basic
Full
Đến
Trên
Đến
Trên
20PC
21PC
20PC
21PC

100.000 VNĐ/máy

85.000

75.000

150.000

130.000

3 giờ

1 giờ

Không

2 giờ

2 tháng/lần
Giờ hành chánh

1tháng/lần
24/7

Giờ hành chánh

24/7

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm phí thay thế các thiết
bị linh kiện

BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẬN NƠI
STT

NỘI DUNG(Các dịch vụ kỹ thuật sẽ triển khai)

1. Cài đặt Hệ điều hành, driver và các phần mềm cơ bản dành
cho máy để bàn và laptop: Win XP, Win vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1
2

Cài đặt phần mềm ứng dụng: Font tiếng việt, bộ gõ tiếng
việt,MS office, Corel, 3D Max, Auto cad, Multimedia,driver
các loại ….

ĐƠN GIÁ(VNĐ)
130.000 – 150.000
(VNĐ)/1máy

100.000 (VNĐ)/1máy

Cài đặt các phần mềm diệt viruts: anti viruts, symastec,….
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Khôi phục dữ liệu bị mất, bị format, ổ cứng hư

Tùy vào mức độ mà sẽ có giá
cụ thể, thấp nhất là 600.000

4

Sửa chữa phần cứng máy tính để bàn và laptop

Kiểm tra sẽ nói giá sau
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Khắc phục lỗi máy tính không lên tại chỗ (Phần cứng)

100.000/máy

6

Cấu hình lại modem, access point

100.000/máy

7

Lấy lại dữ liệu trên ổ đĩa hệ thông (Ổ C) nếu hư win

100.000/máy

8

Cài đặt MacOS cho laptop, PC, macbook

250.000/máy

9

Các trường hợp khác

Call 01224212532 để có giá
cụ thể

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm phí thay thế các
thiết
bị linh kiện

